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4 DESIGN POSSÍVEL

4.1 CONCEPÇÃO

O projeto Design Possível foi consebido e sistematizado, em novembro 

de 2004 na cidade de Firenze na Itália, por ocasião da visita do professor 

Ivo Pons da Universidade Presbiteriana Mackenzie à Università degli Studi 

di Firenze e ao professor Dr. Giuseppe Lotti. Do encontro em diante, os dois 

professores coordenariam, cada um em seu respectivo país, etapas sucessi-

vas que, em dois anos, deveriam levar o projeto ao desenvolvimento de uma 

linha de móveis, criados por estudantes dos dois países de forma cooperada, 

e que apresentassem características de produção e de materiais das ONGs 

brasileiras e das indústrias de móveis da região da Toscana, em uma fusão 

de tipologias, tecnologias e culturas que buscava resultados ecológicos, 

sociais, estéticos e comerciais inovadores.

Para chegar ao objetivo final, foram traçados objetivos secundários, como 

a visita e estágio dos estudantes participantes aos dois países, o desenvolvi-

mento de uma linha intermediária de objetos e acessórios para casa de baixa 

complexidade, criados pelos estudantes e produzidos pelas ONGs brasilei-

ras. A idéia era estimular a cooperação entre eles e identificar dificuldades, 

potencialidades e problemáticas do projeto. O resultado do desenvolvimen-

to da linha inicial de acessórios seria apresentado em abril de 2005 no Salão 

do Móvel de Milão, em um evento “Fuori Salone” na Galeria Brasilartes e no 

Instituto Brasil-Itália. São justamente a reflexão e a análise do recorte dessa 

primeira etapa do projeto que vem materializada nesta dissertação para a 

obtenção do título de Mestre.

Inicialmente, cada um dos representes organizaria uma seleção entre os 

alunos de seus respectivos cursos para de início, encontrar, seis e, poste-

riormente, dez alunos que desenvolveriam o projeto. Tal metodologia para 

seleção foi descrita e exemplificada no item alunos da metodologia.

Ficou acordado que o representante brasileiro começaria o projeto com 

a etapa de pesquisa e aquisição de dados dentro das ONGs. O objetivo era 

melhor caracterizá-las e identificar potencialidades e problemáticas. Para 

tanto, seriam organizadas visitas a essas entidades com os alunos brasilei-

ros incluindo o registro dos deslocamentos da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie até as ONGs, os locais de trabalho e os respectivos trabalhado-



UNIVERSIDADE PERSBITERIANA MACKENZIE  |  IVO PONS   73

res. O registro se daria através de fotos, vídeos, entrevistas e coleta de 

amostras.

O material coletado seria enviado ainda em 2004 para a Università degli 

Studi di Firenze aos cuidados do professor Lotti responsável pelo projeto, 

e que se encarregaria de disseminar as informações entre os participantes 

italianos para que eles formassem um juízo sobre as condições de trabalho, 

materiais e características culturais das ONGs.

Cada um dos coordenadores analisaria com os respectivos participantes 

os materiais coletados e iniciaria o processo criativo e a proposição de 

idéias para os produtos que seriam compartilhadas e apresentadas entre 

as duplas e entre os 

grupos de alunos dos 

dois países. Essas in-

formações eram pas-

sadas através de e-

mails e de uma visita 

realizada em janeiro 

de 2005 pelo coorde-

nador do projeto bra-

sileiros que levaria as 

ilustrações dos alunos 

brasileiros, discutiria 

os resultados de todos 

os participantes com 

o coordenador italia-

no e seus respectivos 

participantes.

Após a definição das 

propostas entre fevereiro e março de 2005, os protótipos dos produtos 

seriam desenvolvidos nas ONGs e o acompanhamento, as possíveis di-

ficuldades e alterações seriam comunicados às respectivas duplas e ao 

coordenador do projeto na Itália, de modo que cada participante brasileiro 

ficaria responsável por seu projeto e pelo projeto de sua dupla italiana.

Finalizados os protótipos dos projetos, eles seriam divulgados e apre-

sentados juntamente com o conceito da seqüência de trabalho na referida 

mostra em abril de 2005 no “Salão do Móvel de Milão”, onde também 

seriam planejadas as etapas seguintes para alcançar o objetivo maior. 

OS QUATRO PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS PELA 

SELEÇÃO CHEGARAM A 

NOVE NOMES ATRAVÉS 

DO CRUZAMENTO 

DOS INDICADOS E DO 

HISTÓRICO ESCOLAR 

UNIVERSITÁRIO
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4.2 ALUNOS SELECIONADOS

Partiu-se de uma lista inicial com vinte e seis nomes de alunos interes-

sados em participar do projeto e que se inscreveram de forma livre, forne-

cendo seus dados pessoais e informando por que estavam interessados 

em participar. 

Os quatro professores responsáveis pela seleção – mestre Marcelo 

Oliveira, mestra Ireneide Uliana Rosa, mestra Henny Aguiar e Ivo Pons coor-

denador do projeto, chegaram a nove nomes através do cruzamento dos in-

dicados e do histórico escolar universitário. Então os nove selecionados fo-

ram: Danielle Alcântara, Danielle Barbosa Ativo, Danilo Caldeira Rodrigues, 

Danilo Della Torre Conti, Gabriela Amato Lanbrechts, Gustavo Andretta 

Yoshida, Heloísa Righetto, Letícia Inês Kanazawa e Marcio Andretta.

A esses participantes somou-se o ex-aluno Sidney Mattos, recém-forma-

do em Desenho Industrial pela então Faculdade de Comunicação e Artes da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. A intenção inicial de convidar um 

aluno recém-formado foi para auxiliar na coordenação do projeto. Mais 

adiante identificou-se que, além deles, outros alunos se destacariam natu-

ralmente do grupo no processo de comando e liderança realizando a ges-

tão do próprio grupo, como aconteceu com Danielle Alcântara e Gustavo 

Andretta.

O professor Giuseppe Lotti, selecionou entre seus alunos os dez participan-

tes, através de um workshop já citado na etapa de metodologia deste tra-

balho, que resultou na escolha dos seguintes nomes: Maddalena Vantaggi, 

Laura Sandroni, Danielle Chiarantini, Claudia D’Aniello, Elisa Puccini, Marta 

Pampana, Alice Cappelli, Francesco Taviani, Laura Passalacqua e Sara 

Piccioli.

Todo esse processo foi realizado em novembro de 2004 de modo que em 

inicio de dezembro do mesmo ano já possuíamos os nomes dos participan-

tes do projeto tanto no Brasil, quanto na Itália.

Figura 46: Duplas de estudantes: da esquerda para a direita Gustavo Andretta – Brasil e Laura 
Passalacqua– Itália, Heloisa Righetto – Brasil e Claudia D’ Aniello– Itália, Letícia Kanazawa – Brasil e 
Daniele Chiarantini– Itália, Marcio Andretta – Brasil e Sara Piccioli– Itália,  Sidney Matos – Brasil e Elisa 
Puccini– Itália
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4.3 GRUPO DE TRABALHO

Objetivando alcançar a efetiva cooperação entre os estudantes, foram 

criadas duplas de trabalho que envolveu um estudante de cada universi-

dade. Para a criação das duplas foi utilizada a livre associação entre os 

participantes, através de uma carta e uma pequena lembrança enviada 

pelos alunos brasileiros.

Cada aluno brasileiro preparou uma carta de apresentação, também  com 

todos seus dados para contatos; adicionou um broche adquirido na Loja 

da Associação Monte Azul e fechou em um envelope sem destinatário. Em 

janeiro de 2005, em uma reunião em Firenze, que contou com a presença 

dos dez alunos selecionados e do professor Giuseppe Lotti, o professor Ivo 

Pons distribuiu entre os alunos italianos, as cartas preparadas pelos alunos 

brasileiros. A distribuição foi aleatória.

Partindo das cartas, os alunos Italianos responderam às suas respectivas 

duplas e iniciaram uma via de diálogo, e troca de informações sobre os 

projetos e sobre suas realidades. 

As duplas formadas foram:

Figura 46a: Duplas de estudantes: da esquerda para a direita Danilo Caldeira – Brasil e Maddalena 
Vantaggi – Itália, Danielle Ativo – Brasil e Laura Sandroni– Itália, Danilo Conti – Brasil e Alice Cappelli– 
Itália, Danielle Alcântara – Brasil e Marta Pampana– Itália, Gabriela Amato – Brasil e Francesco Taviani– 
Itália



4.4 DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS
 

Para a elaboração dos produtos propostos não foi seguida uma meto-

dologia de trabalho específica para o desenvolvimento cooperado entre 

designers e ONGs; cada um dos coordenadores, segundo seu próprio cri-

tério, aplicou a metodologia que sentiu mais adequada para o cumpri-

mento dos objetivos. Para tanto, 

utilizou-se no Brasil como referên-

cia metodológica o processo apre-

sentado por Bruno Munari em seu 

livro Das coisas Nascem Coisas Essa 

metodologia de foi escolhida por 

ser também aplicada no curso de 

Graduação em Desenho Industrial 

da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, na disci-

plina de Metodologia do Projeto I 

e II, na qual portanto, os alunos já 

possuíam familiaridade com o pro-

cesso.

Projetar é fácil quando se sabe como fazer.

Tudo se torna fácil quando se conhece o modo de proceder para 

alcançar a solução de algum problema, e os problemas com que 

deparamos na vida são infinitos: problemas simples que parecem 

difíceis porque  não se conhecem e problemas que parecem impos-

síveis de resolver.

Quando se aprende a enfrentar pequenos problemas, pode-se pen-

sar também em resolver problemas maiores.

O método de projetar não muda muito, apenas mudam as áreas: em 

vez de se resolver o problema sozinho, e necessário, no caso de um 

grande projeto, aumentar o numero de especialistas e colaboradores 

e adaptar o método a nova situação. (Munari, 1998. p2)

Bruno Munari é um autor italiano que desenvolveu sua metodologia 

baseada na atuação projetual do designer italiano, na observação e nos 
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PROJETAR É FÁCIL 

QUANDO SE SABE 

COMO FAZER. 

TUDO SE TORNA 

FÁCIL QUANDO SE 

CONHECE O MODO 

DE PROCEDER (...)



resultados obtidos por uma série de projetos e experiências desenvolvi-

dos por ele e por outros designers que possuíam o mesmo alinhamento 

metodológico. Seu modelo de ação é muito difundido e está intimamente 

ligado ao “modo de projetar italiano”, tal similaridade, então, auxiliaria a 

cooperação e interação durante o desenvolvimento criativo do projeto.

Variações metodológicas foram aplicadas na tentativa de gerir as di-

ferenças e limitações existentes entre o desenvolvimento tradicional e o 

desenvolvimento em questão. Esta, com efeito, oferecia tempo reduzido, 

comunicação complexa e realidades culturais diferentes. Segue abaixo 

o planejamento das etapas desenvolvidas para a obtenção da linha de 

objetos e utilitários de mobiliários produzidos nas ONGs brasileiras.

ETAPAS
Definição do problema – Definir de maneira correta o problema foi fun-

damental para nivelas as expectativas do projeto, no caso específico, 

para os dois professores responsáveis, e para o grupo de alunos partici-

pantes dos dois países.

Componentes do problema – Encontrar dentro do problema seus com-

ponentes tornou-se fundamental para ater-se às partícularidades do 

problema principal que puderam mais facilmente ser solucionadas e que 
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Figura 47: Estudos de soluções
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vieram, consequentemente, solucionar o problema maior.  

Coleta de dados – A coleta de informações, de modo genérico e abrangen-

te, fez com que todos os participantes do projeto se envolvessem na busca 

para compreender os componentes do problema, e para encontrar soluções 

já aplicadas em outras áreas, ou até mesmo na mesma.

Análise dos dados – A coleta de dados gerou uma quantidade de informa-

ções muito expressiva. Essas informações precisaram ser filtradas e sele-

cionadas para que pudéssemos concentrá-las em um briefing e em painéis 

semânticos que apresentassem para a etapa criativa qual realmente era o 

caminho que deveria ser explorado.

Etapa criativa – Compreendeu a seqüência de clínicas ou atividades que 

buscaram articular as informações pesquisadas e sintetiza-las em rascu-

nhos, desenhos e representações, de modo a que as melhores soluções 

fossem encontradas.

Verificação das propostas – Dentro da etapa criativa foi desenvolvida 

uma grande quantidade de soluções, que precisaram ser verificadas de 

maneira a descobrir seus pontos fortes e fracos para eleger uma delas como 

a solução proposta para o projeto de cada aluno; ou então, retroalimentar 

o processo criativo, retornando ao desenvolvimento de soluções, caso ne-

nhuma atenda às necessidades ou resolva o problema especificado.

Confecção dos modelos – Os modelos foram os produtos mais próximos 

do resultado final; neles foi possível com maior clareza identificar pequenos 

problemas produtivos, ou de acabamento, ou testar praticamente se as 

soluções eram adequadas à realidade cultural, produtiva e comercial das 

ONGs.

 Registro e apresentação – Para concluir um projeto é necessário 

em sua metodologia prever também seu registro para o posterior estudo 

e/ou correção, além, é claro, de sua apresentação, para que as idéias sejam 

corretamente compreendidas por aqueles que receberão ou terão contato 

com o projeto.
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4.5 VISITAS ÀS ONGS

4.5.1 RECICLA JEANS
A visita realizada no dia 

7 dezembro de 2004, con-

tou com a presença dos 

alunos Gustavo Andretta, 

Letícia Kanazawa, Danilo 

Conti, Sidney Matos e do 

coordenador do projeto no 

Brasil o professor Ivo Pons. 

De igual modo foram rea-

lizados registros em vídeo 

do trajeto da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie 

até a ONG. Um registro fotográfico documentou as instalações, máquinas 

e pessoal envolvido na fabricação das peças e na formação de novos pro-

fissionais.

A ONG Florescer que se encontrava sediada em um casarão na entrada 

Figura 48: Costureira - - ONG Florescer - Recicla Jeans

Figura 49: Costureiras trabalhando em saia - ONG Florescer
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da Favela Paraisólis, abrigava uma série 

de iniciativas que envolviam os morado-

res da região. Contidas em dois grupos 

principais puderam ser definidas em 

Infantis e de Geração de Renda.

As ações Infantis, como aula de re-

forço, ateliês de artes, dança e músicas 

eram em sua maioria realizadas por pro-

fissionais voluntários que disponibiliza-

vam parte de seu dia para estar com as 

crianças da comunidade. Realizadas em 

salas adaptadas nos quartos do casa-

rão, continham de maneira simples to-

dos os equipamentos necessários para 

a sua realização.

As ações de Geração de Renda esta-

vam sob a bandeira do projeto Recicla 

Jeans, uma ação promovida pela ONG 

Florescer que buscava o desenvol-

vimento de mão-de-obra dentro da 

comunidade para a criação de uma 

“marca social fashion”, que auxiliasse 

na sustentabilidade da ONG e gerasse 

renda para os moradores participantes. 

Como o próprio nome sugere, trata-se de uma ação que utilizava como esco-

Figura 50: Sala de música

Figura 51: Hall de entrada

Figura 52: Sala de estudos Figura 53: Atelier



UNIVERSIDADE PERSBITERIANA MACKENZIE  |  IVO PONS   81

po principal a reciclagem, o reaproveitamen-

to, e a reutilização de tecidos, em especial o 

jeans, para que com eles fossem desenvolvi-

dos novos produtos e posteriormente comer-

cializados.

TÉCNICAS
O projeto Recicla Jeans utilizava predomi-

nantemente técnicas têxteis tradicionais, tais 

como costura, bordado, colagem e decoração 

de tecidos. O diferencial estava galgado prin-

cipalmente na reconstrução dos tecidos a partir de pequenos fragmentos 

de jeans oriundos do corte de outras peças utilizadas na indústria.

As diferentes peças produzidas em grande quantidade na industria têx-

Figura 55: Crianças pintando

Figura 56: Sala de computação

Figura 54: Sala de artes

Figura 58: Acessórios para costuraFigura 57: Mesa de corte
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til, gera uma imensa quantidade 

de resíduos relativamente padro-

nizados; esses resíduos são des-

cartados por que não interessam 

mais a indústria por não oferece-

rem tamanho suficiente para a ob-

tenção de uma peça planificada. O 

projeto Recicla Jeans recebia tais 

resíduos e iniciava um processo 

de reconstrução ou replanifica-

ção geométrica do tecido; cada 

pequeno pedaço era costurado a 

um outro em processos sucessivos 

que terminavam por reconfigurar 

um grande plano.

O plano reconstruído pelo pro-

jeto não possuía mais as caracte-

rísticas do anterior como regula-

ridade e homogeneidade; estava 

impregnado pelas marcas das 

mãos das costureiras e das irre-

gularidades dos retalhos; porém 

essas características agregavam 

novos valores ao plano que eram, 

consequentemente, repassados 

aos produtos desenvolvidos.

O mesmo acontecia com peças 

de roupa ou partes de peças que, 

por diversos motivos, como falhas 

de processo ou obsolescência de 

consumo, eram descartados e 

destinados à ONG. Esses pedaços 

ou produtos eram repensados pa-

ra serem transformados em novas 

peças, que agregavam o valor da 

estética anterior em um novo pro-

duto.

    

Figura 60: Costureira

Figura 61: Costureira

Figura 59: Painel semântico
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AMOSTRAS
Durante a visita realizadas na ONG, foram coletados amostras dos resídu-

os, dos tecidos em processo de reconstrução, e dos planos reconstruídos. 

Muito embora todos soubessem que o resultado final dos planos de tecido 

reconstruídos 

a partir de re-

talhos tomasse 

nova forma de 

acordo com a 

oferta e o tipo de 

resíduo disponí-

vel, era possível 

identificar os 

padrões utiliza-

dos e entender o 

processo. 

O registro do 

processo foi de 

Figura 63: CostureiraFigura 62: Estilista

Figura 64: Acessórios para bordar
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fundamental importância 

para a compreensão daque-

les participantes, de ambos 

os países, que não puderam 

realizar a visita. Analisando 

os registros fotográficos, fil-

mes e visualizando as amos-

tras dos materiais e resíduos 

nos diferentes estágios, era 

mais fácil entender o proces-

so desenvolvido pela ONG e 

nele interferir no mesmo du-

rante o processo criativo.

PRODUTOS
Os produtos desenvolvi-

dos pela ONG eram, em sua 

maioria roupas, vestimentas 

e acessórios têxteis. Com 

grande carga decorativa os 

produtos apresentavam uma 

grande quantidade de es-

tímulos, ora representados 

por brilhos, ora por cores, 

aplicações e pelo contraste 

resultando da reconstrução 

dos planos de tecidos.

Entre os produtos que não 

se enquadravam no gênero 

de roupas, vestimentas e 

acessórios têxteis, pude-

mos encontrar enfeites de 

árvore de natal, porta-lápis, 

sofás, broches, capas para 

caderno, blocos de anota-

ções com capas em jeans. 

Todos os demais produtos 

encontrados haviam sido 
Figura 67: Enfeites de árvore de  Natal

Figura 66: Sofá com resíduo de jeans

Figura 65: Roupas
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revestidos ou decorados com jeans e 

acessórios têxteis; eles já existiam es-

truturados em outros materiais, e 

apenas receberam um invólucro.

Figura 69: Pufe ouriço - Designer Ivo Pons

Figura 68: Pufe ouriço - Designer Ivo Pons

Figura 70: Show Room
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A ausência de pro-

dutos desenvolvidos 

com os resíduos e a 

forte identidade dos 

objetos encontrados 

utilizando resíduo como 

revestimento chamou a 

atenção para a poten-

cialidade existente no 

processo. Os produtos 

pensados a partir dos 

resíduos seriam mais 

simples de serem pro-

duzidos e com menos 

custo, possibilitando a 

comercialização em es-

calas maiores.

Figura 72: Porta-lápis em jenas

Figura 71: Show Room

Figura 73: Porta lápis em jeans

OS PRODUTOS  

PENSADOS A 

PARTIR DOS 

RESÍDUOS 

POSSIBILTA A 

COMERCIALIZAÇÃO 

EM ESCALAS 

MAIORES
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4.5.2 ALDEIA DO FUTURO
Na visita realizada à ONG Aldeia do Futuro, localizada na região de 

Americanópolis, zona sul da cidade de São Paulo, no dia 9 de dezembro 

de 2004, estiveram presentes os alunos da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie participantes do projeto Design Possível, Danilo Caldeira, 

Danielle Ativo, Letícia Kanazawa e Sidney Matos, além do professor Ivo 

Pons, coordenador do projeto no Brasil.

Figura 74: Produção - ONG Aldeia do Futuro
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Localizada dentro de um 

grande edifício de três pavi-

mentos, a Aldeia do Futuro 

desenvolve uma série de ati-

vidades com os moradores 

da região. Durante a visita 

foram identificados três pú-

blicos diferentes envolvidos 

pelos projetos da instituição: 

as crianças, os jovens e as 

mães. 

Uma série de atividades cul-

turais e complementares era 

oferecida às crianças, como 

oficina de pintura, dança e 

computação. Já os jovens em 

suas oficinas, além do caráter 

cultural, algumas delas pos-

suíam atividades de cunho 

exploratório e formador, já 

pensando em seu futuro pro-

fissional. Eram oferecidas ofi-

cinas de cabeleireiro, teatro, 

dança, computação etc.

As atividades com as mães, 

segundo relatos do coor-

denador presente Marcos 

Assunção, surgiram como 

uma demanda resultante 

do trabalho com crianças e 

jovens. Isso porque as mães 

das crianças freqüentavam a 

instituição levando e buscan-

do seus filhos e reclamavam 

de sua condição de pobreza, 

baixa auto-estima e perspec-

tiva futura.

Então, com objetivo de en-

Figura 75: Visita de estudantes na ONG Aldeia do Futuro

Figura 76: Reunião com costureiras

Figura 77: Reunião com costureiras
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volve-las em um processo 

de formação, para a com-

plementação da geração de 

renda familiar e elevação da 

auto-estima, a ONG iniciou 

uma oficina de artesanato 

têxtil que, em pouco tem-

po, tornou-se o projeto mais 

conhecido da instituição e 

atraiu a atenção de diversas 

famílias da região. Esse fenô-

meno auxiliou no diagnósti-

co, na inclusão dos filhos e na redução do processo de degradação que as 

mães da região viviam.

O número de mães assistidas era grande, visto pela movimentação de pes-

soas que passaram pelo ateliê durante o período em que estivemos presente; 

porém, havia uma alta rotatividade de mães que não se fixavam ao núcleo, 

justamente por não encontrarem nele um fluxo de ganho suficiente para a 

tão sonhada complementação da renda familiar.

Entretanto o núcleo de mães, como era chamado o setor responsável den-

tro da instituição, não se encarregava apenas da intermediação comercial 

Figura 79: Oficina de artesanato - ONG Aldeia do Futuro

Figura 78: Reunião com costureiras
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do que era produzido. Essencialmente, o núcleo possuía ainda um caráter 

formador, onde as mães, durante um ano, freqüentavam-no para aprender 

técnicas artesanais, padrões de qualidade, produtos e para trocar experi-

ências da vida cotidiana.

As aulas funcionavam quase com 

um sentido terapêutico, não fosse a 

necessidade latente de obter,  atra-

vés das técnicas aprendidas no cur-

so, uma nova fonte de renda, que au-

xiliasse a família e diminuísse a carga 

sobre os maridos, que muitas vezes já 

se encontravam desempregados. E é 

justamente essa necessidade laten-

te que muitas vezes fazia com que as 

artesãs em formação alçassem vôos 

de forma solitária, por acreditarem 

que já eram capazes, ou por não con-

cordarem com a velocidade com que 

o processo de formação se dava.

Segundo Assunção: 

Das alunas que fre-

qüentam os cursos 

95% residem próximo 

Figura 80: Workshop -  técnica de amarradinho

Figura 90: Oficina 

Figura 81: Resíduos de tecidos
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à “Nossa ONG” e em geral freqüen-

tam vários cursos em diferentes mo-

mentos. Do total de alunas inscritas 

44% desistem até a terceira aula e 

das que concluíram 43% tiveram me-

nos que três faltas. As desistências 

do curso ocorrem principalmente, 

quando surgem oportunidades de 

trabalho assalariado, fixo ou tempo-

rário, o que possibilita a obtenção de 

renda ou alguma necessidade fami-

liar que exija a presença e atenção 

dessa aluna em casa.

(Assunção, 2005, p 48)

 

Diante disso, criou-se, portanto, 

uma grande expectativa por parte 

da coordenação e das artesãs, no 

sentido de que a visita dos estudan-

tes da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie viesse resgatar a ligação 

outrora encontrada com o mercado 

e que havia sido perdida depois que 

a designer Dina Broide deixou de tra-

balhar para a instituição.

TÉCNICAS
As técnicas que a ONG Aldeia do 

Futuro emprega, são, predominan-

temente, manuais, e caracterizam-se 

pelo sincretismo de diversas técnicas 

regionais brasileiras; elas chegam a 

ONG através das diferentes origens 

das artesãs participantes que utili-

zam resíduos têxteis de diferentes 

tipologias, cores e modos.

Entre as principais técnicas desta-

camos o amarradinho e o fuxico que 
Figura 99: Artesã

Figura 96: Costureira

Figura 97: Artesã

Figura 98: Artesã
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utilizam resíduos de tecido. Porém, não é a técnica que diferencia o trabalho 

da instituição; muitas outras ONGs e até mesmo artesões profissionais, de-

senvolvem trabalhos com essas técnicas. O que faz a diferença é a qualidade 

ortogonal que torna o núcleo de mães conhecido.

O amarradinho consiste em cortar tiras regulares de tecidos coloridos e 

amarrá-los com um nó em uma tela plástica ou em uma trama de juta; as 

tiras são cortadas uma a uma com a ajuda de um gabarito que, rapidamente 

é dispensado pela prática da artesã. As tiras de tecido, uma de cada vez, são 

inseridas na tela plástica ou na trama de juta com a ajuda de um palito do 

tipo espetinho de churrasco; alinhadas as duas extremidade da tira presa 

ao suporte, é dado um nó comum. Essa operação é repetida centenas ou 

milhares de vezes, sempre com regularidade e controle, contando espaços, 

alturas e comprimentos.

Figura 100: Técnica do amarradinho

Figura 101: Amarradinho - frente e verso
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A técnica chamada fuxico consiste em cortar resíduos de tecidos em círcu-

los e pesponta-los em todo seu perímetro com uma linha e agulhas de costura 

comuns; em seguida, a linha é puxada e, ao fechar o perímetro externo, cria 

uma espécie de “flor” de centro enrugado e com dupla camada de tecido; 

está pronto um fuxico. Porém, os produtos levam dezenas ou até centenas 

de fuxicos presos uns aos outros em intrincadas combinações geométricas e 

de cores, dando grande diferencial estético ao objeto onde é aplicado.

A regularidade e excepcional capacidade, oriunda da quantidade de ar-

tesãs e de seu metodológico treinamento fazem com que grandes lojas e 

empresas (como Etna, Dominicci e La Lampe) procurem-nas para desenvol-

ver produtos e realizar trabalhos. Entretanto o mercado pode rapidamente 

saturar-se devido a carregada tipologia que os produtos feitos com “amar-

radinho” e “fuxico” possuem.

Figura 102:Técnica Fuxico

Figura 103: Técnica Ondinha
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AMOSTRAS
Amostras dos resíduos, das 

simples ferramentas e dos re-

sultados parciais bem como dos 

produtos dessa cadeia artesanal 

foram coletados para servir de 

exemplo ao que estava sendo 

registrado em vídeo e foto. O 

objetivo era gerar um indicador 

tátil que auxiliasse os alunos au-

sentes na visita a entender em 

todo o mecanismo, suas partes e 

potencialidades.

Figura 105: Tapetes em amarradinho

Figura 104: Bolsa e Manta em fuxico



Figura 107: Bolsa e Tapete produzidos 
na ONG Aldeia do Futuro

Figura 106: Tapete e almofada em fuxico
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PRODUTOS
A grande maioria das peças mostradas pela 

instituição durante a visita, apresentava as duas 

técnicas “amarradinho” e “fuxico”, como revesti-

mento para produtos ou objetos de uso cotidiano: 

tapetes, bolsas e almofadas de amarradinho, xa-

les, bolsas e toalhas de mesa em fuxico.

Nos produtos saltavam aos olhos sempre a sig-

nificativa qualidade do acabamento e a refinada 

combinação de cores que apresentavam; sua uti-

lização, porém, limitava-se ao revestimento. Os 

acessórios, como recheios para as almofadas, fe-

chos e alças para as bolsas, eram comprados no 

centro da cidade pelas próprias funcionárias do 

núcleo, e indicavam que existia uma disposição 

pela aquisição ou complementação dos produtos 

para elevar a sua qualidade.
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4.5.3 MONTE AZUL
Ao chegarem para a visita realizada no dia 13 de dezembro de 2004, os 

alunos Danilo Conti, Gustavo Andretta e Sidney Matos juntamente com o 

professor Ivo Pons, detiveram-se em um das extremidades da favela onde 

se encontra a sede e o centro cultural da Associação Comunitária Monte 

Azul, e percorreram pelo centro da favela o caminho que os levava à oficina 

de marcenaria e marchetaria, no outro extremo da comunidade.

Figura 108: Máquina - ONG Monte Azul
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Durante o trajeto, 

foi possível identifi-

car as diversas sedes e 

benfeitorias realiza-

das pela Associação 

Comunitária e que 

estavam perfeita-

mente integradas à 

realidade e ao coti-

diano daqueles que 

ali habitavam ou tra-

balhavam, em uma 

nítida coexistência.

A Associação Comunitária Monte Azul conta com uma série de projetos 

dentro das comunidades que envolvem a Favela Monte Azul, a Favela da 

Peínha e a região carente do Jardim Horizonte Azul, onde existe uma outra 

sede do projeto. Coube maior atenção aos programas de melhoria das con-

dições de vida local, que contavam com mutirões de urbanização, padaria 

comunitária, refeitório comunitário e ambulatório médico, além dos proje-

tos educacionais voltados para crianças e jovens, como as creches, oficinas 

profissionalizantes e culturais; porém, o foco de atenção do grupo que visi-

tava era a área de geração de renda, que apresentava trabalhos com papel 

artesanal e jornal, com madeiras e recuperação de móveis, bonecas e outros 

trabalhos manuais em tecido. 

Figura 110: Oficina Monte Azul

Figura 109: Materia prima - Monte Azul
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Figura 111: Fotos da ONG Monte Azul retiradas do livro " Brazil and Holland  A Design Match" de Paul Meurs
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Grande parte 

do funcionários 

que trabalhavam 

nas instalações da 

eram oriundos da 

própria comunida-

de ou contratados 

das imediações. 

Havia ainda um sig-

nificativo número 

de estagiários es-

trangeiros, de di-

ferentes partes do 

mundo, distribuí-

dos pelos projetos 

da instituição e que chamavam nossa atenção.

Durante a visita ficamos sabendo que a oficina de papel artesanal e de 

jornal estava parada por falta de professor, e que a oficina de marchete-

taria e de recuperação de móveis seria desativada em pouco tempo para a 

ampliação e aparelhamento 

do edifício onde se encontra-

va. Devido ao pouco tempo 

que separava a exploração 

e a realização dos produtos, 

decidimos depois concentrar 

as atividades na marcenaria, 

que não seria desativada e 

que apresentava grande ha-

bilidade de seus artesãos e 

qualidade produtiva.

   
TÉCNICAS

Dentro das oficinas visi-

tadas foi possível encontrar 

quatro diferentes técnicas já 

consolidadas: a marcenaria, 

a marchetaria, a restauração 

Figura 113: Máquina - Marcenaria

Figura 112: Oficina Monte Azul - Matéria -prima
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de moveis e o entalhe; sendo que as duas primeiras, e a primeira em especial, 

apresentavam enorme desenvolvimento, capacidade instalada e qualidade 

no que era produzido.

A marcenaria trabalhava basicamente com a produção de brinquedos edu-

cativos em madeira, baseados na doutrina da antroposofia, diretriz pedagó-

gica utilizada nas estruturas de educação e que tivera origem na fundadora 

da instituição. Além dos brinquedos educativos, a marcenaria prestava pe-

quenos serviços tanto para a própria Associação, quanto para estruturas 

sociais vizinhas.

Junto à marcenaria, ocupando o mesmo edifício, mas separado apenas 

Figura 114: Produção - ténica Marchetaria

Figura 115:  Marcenaria
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por uma pequena cerca de madeira e uma prateleira, estava a oficina de 

formação dos marceneiros, que eram educados na arte do trabalho manual 

e com máquinas de madeira.

A marchetaria, ocupava o segundo e terceiro andares em um apertado 

edifício de três andares, ocupava 

dividindo espaço com a oficina 

de recuperação de móveis. A ofi-

cina utilizava folhas de madeiras 

e compensados para desenvol-

ver  pranchas e revestimentos 

com diversos padrões gráficos, 

identificados pelas várias cores e 

texturas das folhas de madeira ou 

pelas camadas de diferentes tons 

dos compensados prensados e co-

lados uns nos outros.

   
AMOSTRAS

Foram colhidas amostras dos di-

ferentes tipos de madeira, tanto 

naturais quanto industrializadas. 

Esse material vinha de doações, 

de compra ou de refugo de ou-

tros projetos. Peças em estágio 
Figura 117: Luminária  produzida na ONG

Figura 116: Jogos fabricados na ONG Monte Azul
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Figura 119: Luminárias produzidas na ONG

intermediário de fabricação 

também foram coletadas e 

reunidas para apresentar o 

processo. 

Foram coletadas amostras 

de alguns padrões de marche-

taria, em especial o feito com 

a sobreposição de chapas de 

compensado coladas, por re-

presentarem um interessante 

acabamento, com diferencial 

produtivo que possibilitava a 

rápida produção.

PRODUTOS
Os produtos desenvolvidos e vendidos pela entidade estavam voltados prin-

cipalmente para a área de brinquedos educativos, com uma pequena atuação 

na área de objetos de decoração 

e acessórios de mobiliário; todos 

apresentavam como característi-

ca principal a simplicidade do de-

senho, a limpeza de acabamento 

e a qualidade do produto.

Os brinquedos, por uma ques-

tão de princípio pedagógico, pre-

cisavam ser o mais simples possí-

veis, para que a criatividade das 

crianças fosse estimulada no ato 

de brincar. Por se tratar de brin-

quedos para diferentes faixas 

etárias, os acabamentos sempre 

utilizavam tintas e materiais ató-

xicos, sem cantos pontiagudos 

ou arestas cortantes, justamente 

para não machucar as crianças 

durante as brincadeiras.

Figura 118: Casa de Bonecas produzida na ONG



104   DESIGN POSSÍVEL 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
NAS VISITAS ÀS ONGS

A cada coleta de materiais nas visita às ONGs, era realizada uma reunião 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie no período da noite, com os alunos 

brasileiros. Durante a reunião era apresentado o material bruto coletado na 

visita em questão, Os vídeos foram apresentados na íntegra, e decorrer de 

sua apresentação, todos os participantes narravam e explicavam a visita, 

e mostravam os materiais cole-

tados. As fotos eram também 

conferidas uma a uma com a 

ajuda de um computador por-

tátil.

Após a revisão de todo o mate-

rial colhido, os alunos apresen-

tavam informações que haviam 

coletado e tudo era discutido, 

identificando pontos produti-

vos fortes, características es-

téticas, dificuldades de acesso, 

formação dos participantes da 

ONG, e diferenças com relação 

a realidade dos estudantes bra-

sileiros e supostas dificuldades 

de compreensão dos estudan-

tes italianos.

Após a coleta de dados realizada em todas as ONGs ficou claro ser muito 

baixo o nível de conhecimento dos alunos brasileiros sobre como operavam 

e sobre qual era a realidade das ONGs. Percebeu-se então, que tratar-se de 

uma realidade completamente diferente da realidade que os alunos brasi-

leiros e italianos viviam em seu cotidiano.

Se a assimilação das informações, dos processos e das dinâmicas por parte 

dos alunos brasileiros já estava sendo encarada com “grande novidade” 

existia um temor generalizado de que os alunos e o coordenador italianos 

não compreendessem a realidade existente tanto nas comunidades, quanto 

nas ONGs.

Por conseguinte, foi necessário apresentar não apenas os resultados ob-

DIFERENÇAS COM 

A REALIDADE 

DOS ESTUDANTES 

BRASILEIROS E 

SUPOSIÇÕES DE 

DIFICULDADES DE 

COMPREENSÃO DOS 

ESTUDANTES ITALIANOS
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jetivos, mas também todo o contexto que envolvia as ONGs. No caso dos 

registros em vídeo, foram editados de forma a tornarem-se pequenos clipes, 

que pareciam ser uma linguagem mais adequada à compreensão dos jovens 

estudantes italianos.

Para os clipes das ONGs brasileiras, foram escolhidos conjuntos ou intér-

pretes que tivessem alguma relação com elas, auxiliando na transmissão 

da identidade percebida pelo grupo que visitou cada ONG. Dessa forma, 

para a ONG Florescer foi selecionado o grupo de rock Roudini, composto por 

jovens designers, com características punk e agressividade musical. A rela-

ção proposta era a do material (jeans), e da realidade encontrada na Favela 

Paraisópolis, uma das mais violentas da cidade de São Paulo.

Com a ONG Aldeia do Futuro a relação traçada para os clipes voltou-se 

para a mão-de-obra totalmente feminina, predominantemente de mães; o 

ambiente mostrava a abundância de cores dos diferentes sacos de retalhos 

guardados em toda a parte, e que criavam um clima alegre e uma atmosfera 

divertida, traduzida nas vozes de duas intérpretes, Marisa Monte e Adriana 

Calcanhoto.

No caso da Associação Monte 

Azul, sua estrutura descentrali-

zada e inserida na Favela Monte 

Azul, trazia uma interação com a 

comunidade diferente de todas 

as outras ONGs visitadas. O clima 

de segurança “controlada” criou 

uma relação com a música do in-

térprete Marcelo D2, que canta a 

favela e o morro em um ritmo de 

samba e malandragem.

Todas as fotos forma revisadas 

e renomeadas. A cada ONG foi 

dado um código correspondente 

a suas iniciais; e cada foto recebeu 

um número e uma legenda. Todas 

elas foram separadas em pastas, 

cada qual correspondendo a sua respectiva ONG;  cada ONG recebeu subpas-

tas contendo a divisão em local, produtos e técnicas produtivas. Todas as 

fotos foram também listadas para facilitar a identificação e a comunicação 

necessária com o grupo de estudantes da italianos.

FORAM EDITADOS 

PEQUENOS CLIPES 

QUE PARECIAM SER 

UMA LINGUAGEM 

MAIS ADEQUADA À 

COMPREENSÃO DOS 

JOVENS ESTUDANTES 

ITALIANOS
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4.7 ENVIO DOS DADOS 

Os dados coletados pelos 

estudantes brasileiros du-

rante as visitas realizadas às 

ONGs participantes do projeto 

Design Possível, foram anali-

sados, editados e sistematiza-

dos para o envio aos estudan-

tes e ao coordenador do pro-

jeto na Itália. Foram enviados 

quatorze CDs contendo todos 

os vídeos e fotos digitalizados, 

além de amostras dos resídu-

os, materiais em transforma-

ção e transformados.

Todo o material foi colocado 

em uma caixa de papelão e en-

viado juntamente com sua lis-

tagem pela empresa de enco-

mendas expressas DHL, para 

que em três dias chegasse ao 

destino programado, que era 

a casa do professor responsá-

vel na Itália, Giuseppe Lotti.

Cinco dias após o envio, 

chega a resposta que o “pa-

cote de natal” como foi ape-

lidado pelos alunos italianos 

havia chegado. Entretanto, já 

havia sido feita uma reunião 

com a presença de todos, 

quando o pacote foi aberto 

e examinado por todos. A 

resposta enviada da Itália foi 

muito positiva e animadora.

Figura 120: Vídeo - Monte Azul

Figura 121: Vídeo - Aldeia do Futuro

Figura 122: Vídeo - Recicla Jeans 
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4.8 ETAPA DE CRIAÇÃO

Após a análise das informações e materiais coletados, no Brasil, seguiu-

se o processo de desenvolvimento dos produtos, quando os alunos eram 

convidados a apresentar em reuniões suas idéias e propostas para os aces-

sórios de casa desenvolvidos com os materiais das ONGs. Essas reuniões 

aconteciam duas vezes por semana, em dias e horários pré-estabelecidos,

Inicialmente foram solicitados rascunhos e thumbnails, que eram apre-

sentados e discutidos entre todos, sempre com a supervisão do professor 

coordenador do projeto no Brasil. 

A dinâmica de apresentação e dis-

cussão dos trabalhos era desen-

volvida até que fosse encontrada 

uma proposta que contivesse ca-

racterísticas inovadoras, com re-

lação ao uso do material, ao uso 

formal ou à estética.

Uma vez definido o conceito no 

rascunho ou thumbnail, o alu-

no era convidado a aprofundar 

a representação, muitas vezes 

em mais de um produto, devido 

à grande quantidade de idéias 

apresentadas. A técnica de re-

presentação ficou a cargo de ca-

da aluno, de modo que utilizasse 

seus conhecimentos da maneira 

mais confortável possível. Muitos 

utilizaram a representação tridimensional digital; outros optaram por téc-

nicas analógicas de representação, sempre buscando uma apresentação 

fiel de suas idéias.

Uma vez definida a idéia para verificar a viabilidade produtiva era solici-

tado um estudo dimensional e construtivo, para ser apresentado nas ONGs. 

Esse processo garantiria que nenhuma idéia selecionada fosse impossível 

de ser produzida, além de inserir os artesões das ONGs no processo de 

aperfeiçoamento dos produtos, sugerindo alterações e modificações que 

julgassem necessárias.

PARA VERIFICAR 

A VIABILIDADE 

PRODUTIVA ERA 

SOLICITADO 

UM ESTUDO 

DIMENSIONAL E 

CONSTRUTIVO PARA 

SER APRESENTADO 

NAS ONGS
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4.9 PROPOSTAS SELECIONADAS

A grande quantidade de informações coletadas durante as visitas, e orga-

nizadas durante as discussões de briefing, foram ao mesmo tempo inibido-

ras para alguns alunos, e estimulador para outros. As diferentes tipologias 

de materiais apresentados, jeans, madeira, e nas técnicas de amarradinho e 

fuxico, e a liberdade do tema proposto, causaram diferentes reações tanto 

nos alunos italianos, quanto nos alunos brasileiros.

À medida que os rascunhos foram dando origem a ilustrações, já dimen-

sionalmente definidas, algumas peças ganharam força na proporção, em 

que outras apresentavam dificuldades produtivas, estéticas ou eram fun-

cionalmente inadequadas.

As propostas selecionadas foram discutidas entre os professores, e entre 

os alunos. Os projetos deveriam representar ao menos uma idéia de cada 

um dos participantes, chegando, então, a um mínimo de dois produtos por 

dupla. Alguns participantes apresentam mais de um produto confeccio-

nado. Isso se deve ao fato dos projetos selecionados apresentarem, baixa 

complexidade, ou facilidades produtivas dentro das ONGs .

Portanto, a escolha e seleção das peças, foi de fundamental importância 

para este projeto, e seu processo, será descrito abaixo com cada partici-

pante:

DANILO CALDEIRA – BRASIL 
Com grande habilidade para representação, o aluno Brasileiro Danilo 

Caldeira desenvolveu projeto utilizando todos os materiais das ONGs tento 

realizado parte das visitas encontrou facilidade de compreensão e aplicação 

das técnicas. Nos desenhos que podemos visualizar nas figuras (“Danilo 

c 002”) e figura (“Danilo c 0003”), 

buscou a aplicação do jeans como an-

teparo e cúpula para pendentes, utili-

zando os sistemas de fixação têxteis 

como zíperes e botões para tornar 

a luminária regulável e possibilitar 

diferentes aberturas e consequente-

mente diferentes passagens de luz.

O projeto apresentado na figura 

124  não foi desenvolvido devido a 
Figura 123: Danilo Caldeira
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dificuldade de encontrar uma estrutura ou modela-

gem que chegasse ao formato objetivado, o escas-

so tempo foi decisivo para o não desenvolvimento 

deste projeto, o projeto da figura 125, apesar de 

interessante, não pareceu apresentar diferencial es-

tético suficiente para sua realização, muito embora 

a solução para controle da luz fosse muito interes-

sante.

O Produto representado na figura 126, que tra-

ta-se de um porta objetos, como cd’s e dvd’s, até 

mesmo revistas e outros, apresentava interessante 

inovação do ponto de vista do uso, uma vez que as 

laminas de madeira recortadas em módulos eram 

tencionadas com elásticos, porém a dificuldade de 

encontrar um elástico com tensão suficiente para 

segurar diversos objetos e a irregularidade do uso 

da madeira que causaria grande perda acabaram por 

inviabilizar este projeto.

O produto ao fim escolhido e prototipado por Danilo 

Caldeira, foi o revisteiro depois chamado de MAGo, 

que apresentava uma solução flexível para guardar 

revistas, sendo produzido em madeira e amarradi-

nho, porém utilizando o a técnica de amarradinho de 

forma nova como elemento de fixação da tela que 

normalmente era utilizada apenas como suporte e 

que passa a ganhar destaque  como elemento predo-

minante do produto. Sua utilização tanto como revis-

teiro de parede 

como revisteiro 

de mesa ou chão 

também foram 

fundamentais 

para a escolha 

do mesmo.

Figura 124: Projeto - Danilo Caldeira

Figura 125: Projeto - Danilo Caldeira

Figura 126: Projeto - Danilo Caldeira

Figura 127: Revisteiro MAGo - Danilo Caldeira
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MADDALENA VANTAGGI – ITÁLIA 
A estudante italiana Maddalena Vantaggi, desenvolveu uma série de ras-

cunhos que puderam ser observados em uma das reuniões conjuntas entre 

os professores, que acon-

teceu em janeiro de 2005, 

porém o professor respon-

sável pelo projeto na Itália, 

Giuseppe Lotti acabou se-

lecionando a proposta de 

“Homem de Companhia”

Com um conceito muito 

interessante, a aluna de-

senvolveu uma espécie de 

“pufe humanóide”, esse 

pufe que pode ser montado 

em diversas configurações 

apresenta-se como uma 

grande almofada de apoio, porém seu formato “humano” torna-o mais 

do que apenas um elemento decorativo ou funcional, seu embasamento 

conceitual vinha apoiado na solidão que muitas pessoas sentem devido à 

grande individualidade do mundo contemporâneo.

Os desenhos apresentados por Maddalena, possuíam uma apresenta-

ção conceitual precisa, em inglês, com fotos de 

um modelo em escala reduzida desenvolvido por 

ela mesma na Itália, detalhamento da utilização, 

do processo produtivo e de todas as principais 

dimensões. O projeto detalhado e preciso tornou 

a compreensão e posterior prototipagem da peça, 

uma atividade simples e segura para os alunos 

brasileiros.

Além do “Homem de Companhia”, chamado 

simplesmente de “Homo”, madalena havia tam-

bém enviado uma proposta de marionetes feitos 

com madeira e tecido, que não puderam ser de-

senvolvidos para a Mostra do Salão do Móvel de 

Milão de 2005, mas que foram posteriormente, 

em julho e agosto do mesmo ano, realizados pela 

própria autora, quando da realização de seu tra-

Figura 128: Maddalena Vantaggi

Figura 129: Maddalena e seu projeto "Homo"
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balho de conclusão 

de curso no Brasil, e 

foram apresentados 

na mesma Mostra 

do Salão do Móvel 

de Milão do ano de 

2006.

Figura 130: Desenho "Homo" - Maddalena Vantaggi

Figura 131: Desenho "Homo" - Maddalena Vantaggi

Figura 132: Desenho Marionetes - Maddalena



DANIELLE ALCÂNTARA – BRASIL 
A aluna brasileira 

Danielle Alcântara, 

apresentou uma gran-

de série de desenhos 

desenvolvidos princi-

palmente com madei-

ra, mas havia também 

desenhos que utiliza-

vamjeans e fuxico. A 

figura 135 mostra uma 

cúpula de luminária 

desenvolvida com fuxi-

cos, porém para adqui-

rir o formato desejado, 

a cúpula necessitava de 

um suporte transparen-

te em vidro ou plástico, 

foi dito aos estudantes 

que peças adicionais 

que não compusessem 

o repertório da ONG, 

deveriam ser de simples aquisição, e baixo custo, foi recomendada a bus-

ca por saladeiras ou tigelas em supermercados e lojas de um real, mas o 

projeto acabou sendo descartado.

O produto apresentado na figura 138, não foi escolhido por apresenta-

rem dificuldades produtivas, flexibilidade da madeira e fixação diminuta, 

e acabou tendo sua prototipagem des-

cartada, a figura137 mostra uma fruteira 

ou centro de mesa feito em madeira que 

apesar da facilidade de produção, porém 

não apresentava significativo diferencial 

estético. O mesmo aconteceu com a figu-

ra 136  que apresentava uma interessante 

aplicação do conceito de fundesign porém 

não causava grande impacto visual.

A proposta escolhida para a realização 

do produto foi a figura 139, um sistema 
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Figura 133: Danielle alcântara

Figura 134: Revisteiro  - Danielle Alcântara



modular que podia transformar-se em revisteiro, 

porta trecos e inúmeras outras peças utilizando 

um sistema simples de encaixe de madeira, e re-

síduos como peças que compunham as diferentes 

funções.
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Figura 135: Desenho Cúpula de luminária

Figura 136: Projeto com conceito de fundesign
Figura 137: Fruteira 

Figura 138: Projeto Danielle Alcântara

Figura 139: Desenho do Revisteiro



MARTA PAMPANA– ITÁLIA
A participante Marta Pampana, desenvolveu para o projeto, uma pro-

posta de cadeira de chão feita em uma nova técnica, derivada da técnica 

de amarradinho tradicionalmente desenvolvida da ONG Aldeia do Futuro. 

Inicialmente seu projeto foi visto com entusiasmo pelos alunos e coordena-

dores, significava uma real evolução da técnica artesanal, fruto da interação 

com o designer. Seu produto, que chegou ao brasil na forma de protótipo 

em escala, feito por ela mesma, e desenhos explicativos, nunca foi realizado 

pelas artesãs da ONG.

Mais adiante, em outras tentativas, descobriu-se que realmente a va-

riação da técnica proposta, que teoricamente parecia ser mais simples de 

produção e com resultado estético novo, não podia ser realizada, devido a 

elasticidade de alguns tipos de tecidos.

Para a apresentação no Salão do Móvel, foi apresentado o modelo de-

senvolvido por Marta, sem a participação da ONG, apenas como conceito 

a ser desenvolvido.

DANILO CONTI – BRASIL 
O aluno Danilo Conti, apresentou uma série de interessantes idéias em 

madeira amarradinho e jeans, que muitas vezes incorporavam nas solu-

ções, produtos simples que podiam ser adquiridos pela ONG em qualquer 

estabelecimento. Um exemplo dessas soluções, pode ser visto no porta 

Cds, figura (v.041) feito em madeira e que utiliza para a separação dos 

discos, um pente de plástico comum. Preso a madeira, o pente melhora o 

desempenho do produto e agrega um valor funcional, que a madeira não 

seria capaz de cumprir.

Ainda utilizando madeira, Danilo apresentou uma proposta de apoio de 

panelas, composto por diferentes imagens de animais brasileiros em ma-

deira, que se encaixavam em uma base central, figura (v.042). As imagens 

soltas poderiam multiplicar a utilização dos apoios em uma mesa. Essa 

proposta não foi executada devido a grande complexidade dos cortes ne-

cessários para a sua produção.

Um interessante módulo, figura (v.043) que transformava-se em diferen-

tes tipos de móveis, foi descartado por apresentar-se fora do briefing esti-

pulado e por possui uma característica construtiva que tornaria seu trans-

porte inviável para a ocasião. O sortimento de produtos apresentados pelo 

aluno impressionou a todos, outro interessante produto foi uma luminária 

pendente figura(v.045), que utilizava como técnica central o amarradinho, 
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mas que demandava um estudo estrutural aprofundado, para garantir sua correta 

utilização. Esse estudo demandaria um tempo que não era possível no instante da 

decisão.

Por fim, a peça escolhida para a produção, figura (v.044), foi seu porta retratos 

modular, feito em jeans que possuía uma estrutura componível e flexível, podendo 

adequar-se a necessidade do consumidor, A estrutura simples utilizava o jeans como 

elemento de sustentação, propondo uma solução ainda não utilizada com esse ma-

terial.

ALICE CAPPELLI– ITÁLIA
O produto desenvolvido representava a união produtiva entre duas ONGs, a 

Associação Monte Azul, que fabricaria os suportes em madeira e o projeto Recicla 

Jeans que fabricaria a tira de tecido. Juntas as partes comporiam uma estante flexível 

multiuso.

O projeto de Alice Cappelli, foi um dos mais flagrantes casos de inexperiência dos 

estudantes italianos. Alice enviou uma série de desenhos que apresentavam dados 

precisos de como as partes de jeans deveriam ser cortadas e produzidas. As peças em 

madeira apresentavam detalhamento construtivo e até mesmo composição estética, 

como podemos observar nas imagens.

Porém, o projeto de Alice não apresentava uma forma de fixação à parede. Detalhe 

que foi logo notado pelo experiente marceneiro Roberto Almeida, da Associação 

Monte Azul. A ausência de fixação, poderia prejudicar a exposição, e foi decidido 

improvisar um sistema de aba para fixação com parafuso, solução que comprometia 

de certo modo a solução estética de Alice, e que foi abominada por ela.

DANIELLE ATIVO – BRASIL 
A aluna Danielle Ativo, foi a primeira a observar que a técnica de amarradinho feito 

na juta, apresentava um padrão estético no verso tão interessante quanto à frente. 

Danielle identificou que a tipologia já desgastada do amarradinho poderia ser reno-

vada, apenas com a utilização do verso da técnica, que mostrava padrões simétricos 

e geométricos de aplicação de cor transformando-se em uma tessitura muito interes-

sante.

 Não apenas a técnica de amarradinho interessou a aluna que apresentou uma série 

de desenhos com diversas soluções para produtos em madeira e também em jeans. A 

grande variedade de soluções dificultou o afunilamento dos conceitos de Danielle, más 

essa convergência aconteceu na almofada modular figura (selecionada) e que reunião 

a mobilidade da solução do desenho apresentado na figura (danielle 4) com a aplica-

ção da solução estética identificada na imagem (danielle 1). A almofada produzida 
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ilustrou o livro “Un Tavolo a Tre Gambe” da Università degli Studi di Firenze, 

no relatório sobre o projeto de cooperação internacional com o Brasil.

LAURA SANDRONI – ITÁLIA
Esta aluna Italiana se concentrou no trabalho com resíduos de tecidos, 

focando sua atuação na ONG Aldeia do Futuro. Diferente dos demais alunos 

italianos apresentou diversas propostas de produtos, sempre com a mesma 

ONG; sendo que a proposta selecionada buscava a novas formas de utiliza-

ção dos materiais reaproveitados pela ONG.

Os novos produtos propostos por Laura, variavam de brincos com reta-

lhos multicoloridos de tecido, a cortinas e diferentes luminárias. Uma delas 

escolhida para a mostra nunca chegou a alcançar o resultado esperado. A 

dificuldade estrutural presente na tela utilizada na ONG, e em outras telas 

pesquisadas no mercado, não permitiam que se construíssem grandes es-

truturas tridimensionais.

Além desse fato, a alteração proposta da técnica empregada na referida 

ONG, representava em um primeiro instante um desafio, que demandava 

naturalmente mais tempo do que havíamos para a consolidação.

Seu produto acabou não sendo apresentado no Salão do Móvel, mas com 

sua presença no Brasil foi corrigido e apresentado na Segunda Mostra de 

Boas Práticas Ambientais da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Cidade 

de São Paulo. 

GABRIELA AMATO – BRASIL 
A aluna Gabriela, apresentou uma série de projetos, mesclando os ma-

teriais das ONGs, mas principalmente utilizando jeans e madeira. Em seus 

projetos como do caso da figura (portavinho6) podemos identificar a pre-

sença de modularidade, já presente inclusive em outros produtos similares 

no mercado, o que a levou a descartar essa idéia.

Seguindo suas propostas a aluna propõe uma bandeja que pode ser utili-

zada também como jogo de damas, que, devido a grande similaridade com 

uma das propostas de sua dupla foi descartada inicialmente, para ser con-

feccionada apenas após a apresentação em Milão, figura (desenho2).

Já na figura (desenho1), podemos encontrar uma proposta esteticamente 

interessante, que porém não apresentava solução prática quanto a fixação, 

ou a membrana que deveria ser utilizada para a proteção da luz, foi por esses 

motivos descartada.

Seu produto selecionado, (figura 7), é um porta-vinho feito em madeira, 
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onde com apenas um módulo, é possível compor uma estrutura flexível e útil para aco-

modar diferentes tipos de garrafas. Seu produto selecionado foi de produção simples 

e transporte prático, muito embora a solução estética também não fosse inovadora. 

FRANCESCO TAVIANI – ITÁLIA
Aluno italiano, Francesco Taviani, apresentou uma série de divertidos e muitas vezes 

irônicos produtos, como o revestimento em jeans para ser aplicado em aquários, simu-

lando uma televisão. Ou o jogo de damas em formato de almofada, chamado “mama”. 

O aluno se concentrou na utilização do jeans como material e na ONG Recicla Jeans 

como instituição produtora de suas peças.

Contudo seu produto que chamou maior atenção foi a proposta de construção de 

uma luminária de mesa portátil, feita em jeans e dobrável. A referida luminária podia 

ser transportada facilmente, e apresentava como fonte de luz uma pequena lanterna 

comum. Certamente um dos produtos mais interessantes apresentados pelos alunos 

e que causou igual repercussão na mídia, tendo aparecido em diversas publicações.

GUSTAVO ANDRETTA – BRASIL 
Apresentando três diferentes propostas para dois tipos de produtos, dois relógios e 

um conjunto de almofadas, o aluno Gustavo Andretta concentrou seu desenvolvimen-

to de propostas nas ONGs Recicla Jeans e Associação Monte Azul.

Seus relógios, foram inicialmente descartados pela complexidade de corte para uma 

produção em tão curto período de tempo, mas em uma oportunidade seguinte o pró-

prio aluno junto à ONG desenvolveu as peças, apresentando-as ao mercado em uma 

importante feira brasileira do setor.

Sua proposta selecionada foi o conjunto de almofadas componíveis “GOMO”, que 

apresentava uma solução interessante de fixação entre elas, inspirada nas tornozelei-

ras utilizadas em pranchas de surf, e que possibilitou para as almofadas uma máxima 

modularidade, sem prejuízo ao conforto do usuário.

Sua composição podia tornar-se ainda um pequeno puff, para guardar objetos in-

ternamente ou mesmo para sentar-se como mobiliário de apoio.

Com um das produções mais férteis entre os alunos italianos, Laura Passalacqua 

apresentou uma série de produtos, todos utilizando exclusivamente o resíduo de jeans 

como matéria prima básica para a fabricação das peças. Concentrando-se na ONG 

Recicla Jeans a conseguiu sucesso ao aplicar soluções com resíduos pré e pós consumo, 

o que foi difícil identificar em outros participantes.

Seus apoios de panela, utilizando fragmentos de passantes de calça jeans, ou utili-
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zando rolos de retalhos, apresentavam grande inovação estética, porém re-

presentavam respectivamente problemas de desenvolvimento devido a quan-

tidade necessária de resíduo, no caso do primeiro, e dificuldades de fixação 

no caso do segundo. Acabaram por ser descartados.

Porém seus outros dois produtos foram muito bem aceitos e conseguiram 

ser produzidos a tempo de serem apresentados no Salão do Móvel de Milão, 

o conjunto de almofadas feitas a partir de bolsos de calças jeans e sua curiosa 

almofada para cantos, feita com três pernas de calças foram confeccionados 

sem grandes dificuldades.

A simplicidade e bom projeto, de sua almofada de três pernas para cantos, 

surpreenderam os todos, obtendo uma excelente repercussão em todos os 

aspectos.

HELOISA RIGHETTO – BRASIL 
A aluna Heloisa Riguetto, apresentou três interessantes trabalhos que fo-

ram ilustrados; uma bandeja com apoio para as pernas, um revisteiro e uma 

luminária. Com linhas sóbrias e ortogonais, Heloisa possui facilidade para 

ângulos retos e construções simples, muito próprio de sua experiência como 

projetista.

Sua peça selecionada, foi a luminária depois intitulada “Ripas”, onde tiras 

de madeira se intercalavam com detalhes de marchetaria, conferindo grande 

sofisticação ao produto. Do ponto de vista luminotécnico, a arandela apre-

sentou uma luz, sofisticada e decorativa, que chamou a atenção na exposição, 

valorizando o ambiente.

CLAUDIA D’ ANIELLO– ITÁLIA
Inicialmente não apresentou propostas de desenhos, em reunião ocorrida 

em Firenze, para pré-seleção das propostas, foi a única que não havia apresen-

tado nada. Porém, sua dificuldade inicial, em compreender o briefing foi logo 

superada com a apresentação de dois interessantes projetos, confeccionados 

e apresentados na Mostra em Milão.

A proposta de prateleira em tiras, de Claudia, representava uma outra for-

ma de acomodar livros e revistas, utilizando pedaços de calças jeans, ligados 

através de botões, formava-se uma espécie de labirinto plano na parede onde 

revistas, livros e objetos eram acomodados.

Sua “Cadeira Multiforme”, utilizava rolos de diferentes diâmetros, presos 

por tiras de jeans, ou por uma esteira para compor muitas peças de mobiliá-

rio com uma mesma estrutura. Seu produto poderia transformar-se em uma 
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cadeira, em uma espreguiçadeira, e até mesmo em um puff.

LETÍCIA KANAZAWA – BRASIL 
Letícia apresentou uma interessante proposta, certamente pertencente ao seu reper-

tório nipônico, um jogo utilizando diferentes tipologias de madeira, com apenas um 

modelo de peça que combinada apresentava apenas uma solução possível.

Seu produto necessitou de um detalhamento técnico muito profundo, para que as 

peças pudessem ser coladas nos locais corretos, cada hexágono, possuía uma diferente 

associação dos tipos de madeira. Também a base necessitou de atenção para que a 

precisão dos pinos garantisse a utilização do jogo.

Seu produto causava curiosidade, muito embora poucas pessoas compreendessem 

do que se tratava.  

DANIELE CHIARANTINI– ITÁLIA
Suas duas propostas, muito interessantes utilizaram uma técnica que pouco atraiu os 

estudantes, o fuxico. Daniele Chiarantini apresentou um revestimento para bexiga, e 

um porta CDs, utilizando a estrutura do próprio fuxico.

No revestimento para bexigas, utilizou as ligações apresentadas entre os fuxicos e 

empregadas em diversos produtos, sempre como revestimento, para criar uma estrutura 

tridimensional, vazada e flexível. A estrutura recebia uma bexiga, que ao ser preenchida 

com ar, tornava-se uma espécie de bola de fuxicos, em uma estrutura semelhante à 

de uma bola de futebol, porém apresentando como elementos geométricos os fuxicos 

coloridos.

MARCIO ANDRETTA – BRASIL 
Marcio apresentou produtos utilizando os materiais das três ONGs, em todos eles 

apresentou soluções com elevado índice decorativo, seus produtos levaram muito em 

consideração a questão estética e a funcionalidade acabou, muitas vezes, em segundo 

plano.

Em sua proposta de revisteiro ( figura 0001), Márcio não conseguiu detalhar a constru-

ção do produto de forma a torna-lo viável no curto período de tempo que dispúnhamos, 

e sua idéia acabou sendo descartada. Seu porta retrato foi na mesma direção, sendo 

em um momento posterior resgatado e tornando-se parte da linha de produtos desen-

volvidos para uma feira do setor de presentes.

Sua proposta Selecionada,foi a “Almofada Reversível”, onde apresentava soluções 

internas e externas que podiam ser alternadas, revitalizando a imagem do produto. 

Composta um lado feito com amarradinho, e outro com revestimento de jeans, com a 

ajuda de um fecho comum era possível passar de um material ao outro.
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SARA PICCIOLI– ITÁLIA
Tendo desenvolvido uma série de acessórios de mesa e banho em jeans, a 

aluna italiana Sara Piccioli, apresentou forte identificação com a ONG Recicla 

Jeans, seus produtos foram apresentados na forma de painel já com protó-

tipos fotografados, e alguns produtos desenvolvidos por elas, até mesmo 

chegaram ao Brasil.

Com apoios de panela, bucha para banho e até uma proposta de espelho 

portátil, Sara envolveu-se com o universo do jeans. No entanto, seu produto 

mais interessante é um par de chinelos feitos com bolsos e retalhos de calça 

jeans, uma interessante e divertida aplicação dos resíduos.

SIDNEY MATOS – BRASIL 
Sidney apresentou uma série de desenhos, sempre distinguindo os mate-

riais das ONGs, em seus trabalhos, não encontramos as fusões de tipologias 

e materiais de duas instituições. Sidney apresentou uma série de propostas 

de revisteiros feitos em madeira com aplicações de marchetaria utilizando 

compensados e técnica da Associação Comunitária Monte Azul.

 Entretanto, sua proposta mais interessante, foi desenvolvida com os 

resíduos de jeans do projeto Recicla Jeans, era uma série de estruturas esfé-

ricas com cilindros, interligáveis, que podiam transformar-se em estruturas 

maiores e se tornavam de uma almofada de apoio a um puff. Porém o des-

conhecimento de todos, da área de modelagem, fez com que a proposta não 

pudesse ser levada adiante.

 Por fim sua peça selecionada foi um de seus revisteiros, desmontável 

e que podia ser transformado em uma pequena mesinha de apoio.

ELISA PUCCINI– ITÁLIA
 Elisa apresentou apenas uma proposta de projeto, já previamente 

aprovada por seu professor responsável. Tratava-se de uma poltrona em for-

mato de cubo. Um grande cubo de jeans era utilizado como assento e encosto 

flexível da poltrona, enquanto dois anéis quadrados de madeira eram utiliza-

dos como apoios para os braços.

 Seu produto, um dos maiores expostos, não era complexo de produ-

ção, muito embora para seu efetivo uso fosse necessário ainda uma série de 

estudos e adaptações que não foram enviados para o Brasil. A solução exte-

rior estava bem concebida e apresentava interessante diferencial estético, e 

modularidade, porém a ausência de estrutura interna tornava o produto difícil 

de ser utilizado. 
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4.10 CONFECÇÃO DOS PROTÓTIPOS

Os protótipos foram confeccionados nas ONGs durante aproximadamente quaren-

ta e cinco dias. Cada ONG possuía ao menos um aluno responsável que, com regula-

ridade visitava a entidade, discutia o projeto, a qualidade e o método de fabricação 

com os artesãos envolvidos. Além do acompanhamento da produção junto às ONGs, 

foi necessário que cada aluno brasileiro ficasse responsável no Brasil pelo projeto de 

sua respectiva dupla italiana.

No início o material recebido no Brasil, e que havia sido enviado pelos alunos, parti-

cipantes do projeto na Itália, mostrou-se de difícil aplicação. Idéias e conceitos muito 

interessantes, representados em ilustrações digitais, analógicas e algumas vezes 

em fotos de modelos ou protótipos em escala reduzida; Todavia não apresentavam 

detalhamentos técnicos, produtivos ou construtivos.

O método de apresentação ou representação era extremamente livre, e dava mar-

gem para diferentes tipos de interpretação, o que deixou em um primeiro instante 

toda a equipe brasileira perplexa. Por esse motivo, em cada dupla, o aluno brasileiro 

ficou responsável por interpretar e adicionar as informações necessárias para a en-

trada dos projetos em produção.

Os artesões tinham grande dificuldade em adicionar seus trabalhos à lista de tarefas 

cotidianas, uma vez que os desenhos necessitavam de interpretação, construção de 

moldes ou pilotos, isso tomava muito mais tempo do que a produção normal, com 

o agravante de tratar-se de um projeto de cooperação, e portanto, não havia remu-

neração.

A disponibilidade dos artesões era, muitas vezes, superada pelo grande volume 

de peças que chegavam para testes e protótipos, ou retornavam para correções. 

As ONG’s, bem como seus participantes, não estavam aconstumados à dinâmica de 

confecção de protótipos para o desenvolvimento de produtos, à cultura existente; ou 

pendia para a estagnação criativa ou para a cópia simples de produtos, ou imagens 

trazidas pela direção.

Porém os pequenos indícios de conflito, foram sempre dissipados com a materializa-

ção dos produtos. A cada novo projeto resolvido, apresentando diferencial estético, 

capacidade produtiva, evidenciava o potencial criativo e de acabamento das ONGs, 

todos os envolvidos reverenciavam o resultado com grande entusiasmo, e essa rotina 

se seguiu até a véspera do embarque para Milão.
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4.11 CATÁLOGO

O catálogo apresentando o desenvolvimento do projeto teve sua produção 

pensada desde o princípio, uma vez que devido ao pouco tempo disponível 

e a concentração de atividades da primeira etapa no Brasil, essa providência 

facilitaria a gestão e execução. A designer gráfica responsável pelo projeto 

foi Karina Castardeli. Ela se envolveu com a proposta em janeiro de 2005 

quando apresentava a mostra Recicle-se(r) e presenciou uma das reuniões 

preparatórias para a decisão dos produtos do Design Possível, feita na casa 

do coordenador do projeto na Itália, professor Giuseppe Lotti.

O projeto gráfico buscou evidenciar as características do projeto, mostran-

do a cooperação existente entre os participantes brasileiros e italianos, as 

instituições envolvidas e o conceito objetivado. O suporte em papel Reciclato 

da empresa Suzano e formato horizontal buscou o melhor aproveitamento de 

recursos.

4.12 ENVIO DAS PEÇAS

 Devido ao pouco tempo disponível para a produção, as peças, em alguns 

casos foram fabricadas até a véspera de seu envio, que se deu por transporte 

aéreo com volumes que acompanharam o professor Ivo Pons. Para que os vinte 

e três produtos enviados pudessem ser acondicionados em duas malas e a 

soma de seus pesos não ultrapassasse os sessenta e quatro quilos permitidos 

pelas companhias aéreas, todas as peças de madeira foram desmontadas e 

todos os enchimentos retirados.

O fato de as peças acompanharem um passageiro reduziu os gastos com o 

envio das peças, otimizou o tempo disponível para a produção e diminuiu a 

possibilidade de perda ou atraso durante a viagem.

4.13 MONTAGEM DA MOSTRA DESIGN 
        POSSÍVEL NO SALÃO DO MÓVEL

Para os coordenadores, o ponto de avaliação externa do projeto, foi à Mostra 

Design Possível no Salão do Móvel de Milão 2005. Através dela foi exposto o 

conceito do trabalho, seus resultados parciais e sua potencialidade. O salão 

do Móvel de Milão foi escolhido por ser um dos eventos mais importantes 

de design do mundo e por fechar um ciclo, entre o encontro por total aca-
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so e desconhecimento dos dois coordenadores, e a cooperação realizada entre duas 

Universidades e vinte alunos um ano depois.

Em janeiro de 2005 ainda nos preparativos da mostra, e desenvolvimento do proje-

to, surgiu um grave problema; a coordenação da Università degli Studi di Firenze, não 

via com bons olhos a realização da mostra na galeria Brasilartes, pelo fato de ser uma 

instituição particular, porém o acordo de utilização do espaço já havia sido feito e não 

poderia ser desfeito sem grande prejuízo para ambas as partes.

Os coordenadores do projeto, após longas reuniões decidiram ampliar a Mostra e 

realizá-la em dois espaços, com duas linhas diferentes. Na primeira, foram apresenta-

das, as premissas do projeto no Brasil, designers renomados e iniciantes, que vêm se 

envolvendo com o trabalho social, comunitário e ecologicamente correto. Na segunda 

linha de atuação seria apresentado o projeto Design Possível, nos moldes em que foi 

concebido, duas Universidade, dois professores e vinte alunos a trabalhando de forma 

cooperada com três ONGs da região Metropolitana de São Paulo.

O professor Ivo Pons, apresentou a proposta de Mostra do projeto Design Possível, 

ao diretor do Instituto Brasil-Itália, que prontamente concordou com a realização da 

mesma no Instituto. No local, situado no centro de Milão, na região de San Babila, foi 

realizada a mostra que apresentava o trabalho cooperado entre as Universidades.

Na galeria Brasilartes, localizada nos arredores da Praça Argentina, foi realizada a 

mostra apresentando diversos designers brasileiros, e intitulada Amigos do Design 

Possível, ambas desfrutaram de catálogos próprios e de divulgação nos principais veí-

culos do período do Salão do Móvel de Milão.

 

4.13.1 BRASILARTES
Na Mostra Design Possível realizada na Brasilartes, estiveram presentes os desig-

ners, grupos e escritórios: Marilena G, Flavia Pagotti, Beth e Eduardo Prado, Candido 

Azeredo, Carla Martins, Carla Tennembaum, Flavius e Horácio Ruggiero, Estevão 

Toledo, Fabíola Bergamo, Ave Maria, Ivo Pons, Grupo Como, Fernanda Brunoro, Marcus 

Ferreira, Vanessa Espínola e Dayane Queiroz, Christian Ullman e Tânia de Paula, Sergio 

Fahrer e Christian Ullmann, Nó design, Karina Achôa e Marici Vila.

Situada na Via Paganini, 2; a Brasilartes é uma galeria que comercializa e expõe 

trabalhos brasileiros de moda, artesanado e design. Fundada por dois Italianos que 

moraram durante mais de 7 anos no Brasil, a loja busca apresentar ao mercado e ao 

público europeu o que de mais expressivo pode ser encontrado no Brasil  

 
4.13.2 IBRIT
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4.14 DIVULGAÇÃO
Para garantir uma boa visitação durante a mostra no Salão do Móvel de 

Milão, ações de divulgação do projeto foram realizadas, o Consórcio Casa 

Toscana ligado a Região Toscana e à Università degli Studi di Firenze foi um 

dos apoiadores da divulgação, disponibilizando sua assessoria de imprensa e 

destinando recurso para o pagamento de um dos tradicionais guias do Salão do 

Móvel de Milão, o Guia INTERNI, devido ao trabalho de assessoria de impren-

sa  o Guia DDN também normalmente pago publicou de forma espontânea as 

duas mostras do Design Possível, seja na Galeria Brasilartes, seja no Instituto 

Brasil-Itália.

4.15 REPERCUSSÃO NA MÍDIA:
Após a realização  da Mostra no salão do Móvel de Milão 2005, o projeto 

obteve uma interessante repercussão na mídia nacional e internacional, como 

podemos ver nas imagens que seguem. Na avaliação dos coordenadores a boa 

repercussão de mídia, deve-se principalmente ao caracter inovador do Projeto, 

que reunião conceitos ecológicos e sociais com aplicação cooperada entre 

Universidades do Brasil e da Itália, e ONGs que trabalhavam com geração de 

renda em comunidades carentes.

Certamente a boa repercussão na mídia nacional e internacional foi um fator 

motivador e decisivo para a sequência e posterior desdobramento em outras 

áreas de atuação que não só a originada da cooperação internacional. Os es-

tudantes envolvidos, tanto brasileiros como italianos, utilizaram a repercussão 

para enriquecer seu portfolio pessoal e alguns obtiveram oportunidades de 

emprego com isso. 
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4.16 ENTREVISTAS COM OS PARTICIPANTES
 Para melhor analisar os dados resultantes da pesquisa com os participantes, 

foram tabuladas as respostas em três tabelas correspondentes aos grupos de partici-

pantes. A primeira delas referia-se às respostas geradas pela aplicação do questionário 

nos alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a segunda tabela referia-se aos 

coordenadores/responsáveis e ou formadores das ONGs participantes do projeto; e a 

terceira dizia respeito a amostragem de artesãos que estiveram envolvidos com a con-

fecção das peças para o projeto.

 Também com o objetivo de facilitar a visualização das respostas, as questões 

foram numeradas e estão na tabela representas por seus respectivos números. Os parti-

cipantes foram identificados com suas iniciais de nome e sobrenome, as respostas foram 

sintetizadas para obtenção do sentido principal (Os questionários podem ser encontra-

dos na íntegra no apêndice deste trabalho)

Questões referentes à tabela 01:

1 - Nome / 2 - Idade / 3 - Semestre ou ano de conclusão / 4 - Área de atuação dentro 

do desenho industrial? / 5 - Como participou do projeto Design Possível? / 6 - Em que 

aspecto o projeto auxiliou na sua formação ou crescimento profissional? / 7 - Quais foram 

as principais dificuldades? / 8 - Qual foi o melhor momento ou experiência? / 9 - Qual o 

pior momento ou experiência? / 10 - O que deveria ser mudado? / 11- O projeto, na sua 

opinião, envolve de maneira prática o conhecimento de quais disciplinas da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie? / 12 - Quais conhecimentos ou disciplinas não existem na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e fizeram falta durante a realização do projeto 

Design Possível? / 13 - Quanto ao relacionamento, avalie como foi sua experiência com 

as ONG’s, seus colegas, os alunos da cooperação (italianos), os coordenadores, outros 

professores e outras pessoas envolvidas?

Entrevistados:

HR- Heloisa Riguetto / MAAB- Marcio Augusto Andretta Batista / GAY- Gustavo Andretta 

Yoshida / LK- Letícia Kanazawa / DA- Danielle Alcântara
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